„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Cele i założenia:

 Popularyzacja tenisa stołowego.
 Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dorosłych.
 Integracja poprzez sport.

Organizator: Zielonogórski Klub Sportowy
ul.Drzonków-Olimpijska 20
66-004 Zielona Góra
Patronat medialny:
-

sportowa.zgora.pl
tenis-stolowy.zks.pl

Miejsce zawodów:
Sala sportowa
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ul.Drzonków-Olimpijska 20
66-004 Zielona Góra
Sala rezerwowa:
MOSiR w Z.Górze, przy ul.Urszuli 22
ZS w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2

Uczestnictwo:
 W lidze mogą startować dowolnie utworzone drużyny.
 W lidze nie mogą startować zawodnicy, którzy wystąpią przynajmniej raz w meczu
ligowym w sezonie 2018/2019 w III lidze i wyższych.
 Drużyna składa się z czterech zawodników plus dowolnej liczby zawodników
rezerwowych.
 Zawodnicy rywalizują w turnieju indywidualnym, ich wynik jest liczony do punktacji
drużynowej i indywidualnej.
 Drużyna może wystawić w turnieju dowolną liczbę zawodników. Punktuje 4
najlepszych zawodników danego turnieju z poszczególnych drużyn.
 W całym cyklu ligi rozegranych zostanie 10 turniejów, z czego do klasyfikacji
końcowej będzie liczonych 8 najlepszych wyników. Ostatni turniej będzie punktowany
podwójnie.
 W drużynie mogą występować mężczyźni i kobiety
 Można zgłaszać dowolną liczbę drużyn.
 Wymagane są aktualne badanie lekarskie, lub oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania sportu.
 Ostateczna weryfikacja należy do prowadzącego rozgrywki

Zgłoszenia:
 na adres mailowy pawelsroczynski80@gmail.com lub telefonicznie: 607-353-243,
potwierdzenie udziału na 15 min. Przed rozpoczęciem zawodów.

Wpisowe:
Jednorazowo 150,00zł od każdego zgłoszonego zawodnika za całe rozgrywki, płatne gotówką
lub przelewem na konto klubu:

Bank BGŻ SA 51 1600 1462 0008 3677 4717 6151
Terminarz zawodów: Liga będzie rozgrywana w soboty. I turniej odbędzie się
29.09.2018, o godz.10.00, na hali sportowej WOSiR. II turniej – 13.10.2018, III turniej –
03.11.2018, IV turniej – 10.11.2018, V turniej – 22.12.2018r.
System rozgrywek:
-

system rozgrywek zależny od liczby zgłoszonych drużyn, zawodników.
liga rozgrywana będzie w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019
ostateczna interpretacja przepisów i zasad rozgrywek należy do organizatora .

Nagrody: Dyplomy, puchary, medale, upominki oraz nagrody rzeczowe.

www.tenis-stolowy.zks.pl

